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Zprávy z obce
Telegraficky:
- 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo v letohrádku na Pantheonu.
Ve velmi příjemném prostředí kruhového sálu v 1. patře letohrádku se konalo srpnové zasedání
zastupitelstva. Zastupitele přivítal Ing. Roman Bém, jednatel agentury Outdoor Discovery, která
celý areál hradu a letohrádek má ve správě a seznámil je s provozem a správou hradního areálu.
Nejen hradní areál, parkán, ale i interiér letohrádku doznal značné proměny. Byly provedeny drobné
stavební úpravy, obložení nášlapů schodiště, nátěry dveří, nové kliky, elektroinstalace… V přízemí
vzniklo stylové zázemí pro provozní zaměstnance a návštěvníky hradu s doplňkovým prodejem
pohlednic, suvenýrů a drobného občerstvení. První patro bylo upraveno jako malý výstavní prostor.
Na několika výstavních panelech byla instalována první výstava – ke stému výročí Jaroslava
Foglara (6.7.1907–23.1.1999) jeho komiksové příběhy „Rychlé šípy v kraji pískovcových skal“.
Více o tom, k jakým proměnám a úpravám zde došlo, se dočtete v příspěvku „Hrad Vranov –
Pantheon v sezóně 2007“. A kdo z maloskalských letos hrad navštívil byl navíc příjemně překvapen
– po předložení občanského průkazu měl jako místní vstupné zdarma.
- Přejezdy přes železniční trať jsou bezpečnější. V rámci obnovy železniční trati v úseku Líšný –
Malá Skála byly opraveny také oba železniční přejezdy v obci. Byly zde použity gumokovové dílce
firmy Strail s prodlouženou dobou životností oproti klasické konstrukci přejezdu. Po jednání OÚ se
zástupcem investora a s dodavatelem stavby byl přejezd pod sokolovnou rozšířen o chodník. Takže
na nové silnici od kapličky k sokolovně už budou obě části chodníku na sebe navazovat a umožní
chodcům bezpečnější přechod přes přejezd bez nutnosti vstupovat do jízdní dráhy automobilů. Část
trati ze Železného Brodu do Líšného byla opravena již v loňském roce. Po letošní rekonstrukci
dojde v celém úseku ze Železného Brodu až na Malou Skálu ke zvýšení traťové rychlosti na 75
km/hod. Investorem oprav je Správa železniční dopravní cesty, s.o., která má v plánu na příští rok
rekonstrukci traťového úseku z Malé Skály do Turnova.
- Náročná oprava chodníku a zábradlí podél hlavní silnice, trvající několik měsíců, již byla
téměř dokončena. Firma Strabag a firma Super kréte, zaměřená na speciální sanace betonových
konstrukcí, zajistily provedení opravy betonové konstrukce chodníku podél Jizery od Pizzerie až ke
mlýnu. Na opravený betonový základ bylo osazeno nově natřené a konstrukčně upravené zábradlí.
Na tuto stavbu, financovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, navazovala rekonstrukce veřejného
osvětlení podél hlavní silnice I/10 od parkoviště na Labi až za křižovatku u mostu. Sdružení JRJ
z Koberov osadilo celkem 28 nových stožárů veřejného osvětlení, 3 stožáry na mostě byly upraveny
ve stejném stylu. Nová, technicky vyspělejší konstrukce svítidel umožnila zvýšit svítivost při
snížení spotřeby elektrické energie o 40%. Na rekonstrukci osvětlení byla využita odměna
500.000,-Kč, kterou obec získala za první místo v soutěži Vesnice roku 2005.
- Radar na měření rychlosti by měl přispět k větší bezpečnosti provozu na hlavní silnici I/10. Na
základě nedávno uzavřené smlouvy mezi OÚ Malá Skála a Městským úřadem v Turnově by měl
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odbor dopravy MěÚ koordinovat osazení radaru na měření rychlosti v naší obci. Kompletní provoz
a obsluhu radaru bude na základě smlouvy zajišťovat Městská policie Turnov. Po vydání stavebního
povolení bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele technologie. Uvedení do provozu se
předpokládá v jarních měsících příštího roku.
- Greenways Jizera je název aktivit směřujících k vybudování cyklostezky od pramene Jizery
podél celého jejího toku až k soutoku s Labem a dále až do Prahy. Z celého trasy má asi nejblíže
k realizaci úsek Líšný - Malá Skála - Dolánky - Svijany, kde díky úsilí Sdružení Český ráj a MěÚ
Turnov bylo již vypsáno výběrové řízení na projekt pro územní řízení. Na těchto aktivitách se podílí
také OÚ Malá Skála. Minulý měsíc byly ve Svijanech podepsány dohody o přistoupení obcí,
Středočeského a Libereckého kraje k výstavbě cyklostezky.
- Připravuje se rekonstrukce základní školy
Po padesáti letech provozu základní školy je i přes dobrou údržbu leccos už opotřebované, fyzicky a
morálně zastaralé. Školní kuchyň už nevyhovuje současným hygienickým požadavkům, občas se
objevují závady na instalacích, sociální zařízení také není příliš moderní. Obecní úřad nechal proto
zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy základní školy, jejímž cílem je vyhovět
současným hygienickým standardům a požadavkům na moderní školní budovu. Modernizace byla
rozdělena do tří etap. Jejich realizace bude probíhat postupně, podle toho jak se podaří zajistit
finanční prostředky.
- Vycházka na Panský hřbitov příjemně překvapí. Nové naváděcí šipky vás od hlavní silnice
dovedou až Panský hřbitov. Během léta zde stavební firma opravila kamenné zídky, byla opravena
vstupní brána, opraveny kovové prvky a provedeny jejich nátěry, byl vybudováno nové oplocení,
odstraněny náletové stromy a křoviny poškozující některé náhrobky. Dále zde byl připraven stojan,
kde bude instalován informační panel pro návštěvníky tohoto místa. Veškeré práce byly provedeny
nákladem obecního úřadu.
- Turnovsko v akci Při hledání informací o Maloskalsku a Českém ráji narazíte na Internetu i na
stránky www.turnovskovakci.cz. Podívejte se na stránky serveru, který přináší každý den nové,
aktuální informace z Turnova, blízkého okolí a také z naší obce! Kromě aktualit jsou zde také
pozvánky na akce, které se v celém regionu konají, najdete tu obrazové reportáže z akcí již
uskutečněných, dále potom množství fotografií z našeho krásného kraje a spoustu dalších námětů k
diskusi a poučení. Najde se tu dostatek prostoru i pro Vaše připomínky!
- Propagační materiál a brožurky pomáhají zvyšovat zájem turistů a návštěvníků o naší obec. Ve
dvojjazyčné mutaci vydalo naše partnerské město v Polsku Swierzawa výpravnou brožuru o
turistických zajímavostech, historii i současnosti obce Malá Skála a města Swierzawa. Další
brožura byla vydána péčí a nákladem nových majitelů maloskalského zámku. Čtenáři se v téměř
bibliofilském vydání dočtou o historii obce, zámku a jeho vlastníků, o úpravách provedených
v zámku a v parku, mají možnost prostřednictvím textu a fotografií nahlédnout do zámku a
zámeckého parku, poznat jakými proměnami v celkem krátké době celý areál prošel. Také obecní
úřad pokračuje ve svých dřívějších aktivitách na poli propagace obce. Nyní vydáním samolepek
v několika barevných mutacích a propagačních propisovaček.
- Dodržování nočního klidu je předpokladem dobrého soužití mezi sousedy. Během roku,
především v letní sezóně, došlo v mnoha případech k rušení nočního klidu, k nemálo produkcím,
kdy menšinou bavících se nebyl brán žádný ohled na většinu lidí v obci, na jejich nerušený
odpočinek. Obecní úřad v Malé Skále vyzývá proto všechny spoluobčany, zejména pak
provozovatele pohostinských, restauračních a rekreačních zařízení, stejně tak i pořadatele tanečních
zábav a koncertů k zajištění důsledného dodržování nočního klidu v souladu s Občanským
zákoníkem.
Nedodržování nočního klidu bude posuzováno jako přestupek dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích ve znění pozdějších předpisů a § 127 Občanského zákoníku.
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Zaznamenali jsme, ale už se nám do tohoto vydání MZ nevešlo:
- Oslava výročí 50 let od otevření nové budovy Základní školy na Malé Skále byla otevřena
vernisáží výstavy výtvarných prací žáků 13. října. V rámci oslav došlo k setkání většiny
absolventských ročníků, škola byla otevřena návštěvám bývalých učitelů a absolventů, 9. listopadu
bude zakončena slavnostní školní akademií v sokolovně.
- 14. ročník veřejného závodu cyklistů veteránů „3x kolem Kalicha“se konal 15. září.
- SDH uspořádal ve Sněhově 26. září Okrskovou soutěž v požárním sportu.
- Provozování Žluté plovárny má na starosti společnost Sundisk, s.r.o., která zde zajišťuje služby
pro relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků Malé Skály. V polovině prázdnin v sousedství Žluté
plovárny otevřela Lanové centrum. Více o tomto Lanovém centru se dočtete v příštím vydání MZ.
- Kontejnery na velkoobjemový odpad byly přistaveny v průběhu měsíce října a listopadu na
několika místech v obci. O tom jak nakládat s odpady viz vložený leták.
Z usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 28.6.2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Podmínky konání hudebního festivalu BN 2007.
• Koncepci půdní vestavby nad MŠ a pověřuje starostu obce hledáním dalších možností využití
vestavby.
• Půjčku Kč 71.515,25 Kč z roku 1998 a rovněž částek 6.000,-Kč a 3.600,-Kč ve prospěch
společnosti ŽP a po schválení o tyto částky navýšit podíl Obce Malá Skála ve společnosti ŽP. O
uvedenou částku byla schválena změna příslušné rozpočtové kapitoly (rezerva plynofikace).
• Prodeje pozemků: p.p.č. 682/5 37m2; 682/6 1m2 a 682/7 50m2 v k.ú. Vranové II za účelem
směny a nápravy stavu na obecní cestě na Záborčí.
• Rozdělení dotací spolkům a organizacím v roce 2007 dle připojené přílohy v celkové výši
200.000,-Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci o vývoji opravy chodníku a výměny veřejného osvětlení podél silnice I/10.
• Informaci o prodloužení ZVA Plynofikace obce do 05/2008.
• V souvislosti s vybudováním nové kanalizace pod ZŠ potřebu odkanalizovat celý objekt
sokolovny (horní i spodní část).
• Záměr vybavení sběrných míst tříděného odpadu bednami na pytlový sběr.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Zjistit možnost vypracování obecně závazné vyhlášky o dodržování nočního klidu. Pověřen J.
Hořák.
• Starostovi obce písemně vyzvat majitele rekreačních objektů a restaurací v obci k dodržování
nočního klidu a ústně navíc projednat s provozovatelem hotelu Kavka a Autocampu Ostrov.
• Starostovi obce projednat bezodkladně zajištění protipožární bezpečnosti v letohrádku na
Pantheonu s provozovatelem sítě MS Free Net.
• Starostovi obce kontaktovat DI PČR ve věci zprůchodnění chodníku po levé straně od Znaku
(závod 31) k Pizzerii (zejména před restaurací Pod Pantheonem).
• Starostovi obce projednat možnost změny svozového dne TKO na pondělí.
• Starostovi obce zjistit podrobnosti transformace pořadatelské firmy hudebního festivalu BN
2007.
Z usnesení 7. zasedání ZO Malá Skála, konaného dne 30.8.2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Aktuální rozpočtové změny předložené účetní OÚ.
• Připojení obce Malá Skála k iniciativě Greenways Jizera.
• Převod ppč. 682/5 37 m2 v k.ú. Vranové II do společného vlastnictví manželů Jiřího a Miloslavy
Palových, směnou za ppč. 347/4 127 m2 v k.ú. Vranové II.
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• Převod ppč. 682/6 1m2 a ppč. 682/7 50 m2 v k.ú. Vranové II do vlastnictví Drahomíry Polákové,
směnou za její pozemek 350/6 147 m2 v k.ú. Vranové II.
• Přenesení kompetencí ke změnám účetních položek v rámci jednotlivých paragrafů obecního
rozpočtu na společný souhlas starosty, místostarosty a předsedy finančního výboru obce.
• Záměr směny pozemků mezi KKS Libereckého kraje a obcí Malá Skála v prostoru nového a
starého mostu.
• Záměr prodat ppč.257/12 díl b v k.ú. Mukařov o výměře 3 m2.
• Změnu příjemce dotace z fondu investic Libereckého kraje a změnu investora, kterým bude VHS
Turnov pro akci „Vodovod Záborčí II“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci místostarosty o stavu příprav na odkanalizování domů pod ZŠ, Labe a Vranového II.
• Informaci místostarosty o plánovaných opravách vodovodů Sněhov, Vranové II
• a Mukařov, dále informaci o stavu příprav výstavby „Vodovod Záborčí II“
• Informaci místostarosty o přípravě akce „Vodovod Mukařov-Filka“.
• Informaci starosty o prováděném rozšíření žel. přejezdu pod Tunkovými s lepší
• návazností na stávající chodník.
• Informace předsedů osadních výborů Sněhov, Mukařov a Záborčí.
• Informaci ředitele ZŠ o připravovaných změnách v MŠ a ZŠ pro nový školní rok.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Panu Hořákovi vypracovat nařízení obce ve smyslu § 47, zák. 200/1990 Sb. ve věci rušení
nočního klidu.
• Starostovi obce zadat ing. Wolfovi návrh řešení bezpečnosti chodníku na straně pod Pantheonem
– restaurace Pod Pantheonem.
• Starostovi obce zabezpečit dokončení revize elektro a hromosvodů na letohrádku Pantheon.
• Starostovi obce předat pořadatelům BN písemně všechny zjištěné nedostatky a o dalším konání
BN jednat až po vypořádání všech závazků pořadatele.
• Starostovi obce zajistit cenový odhad na pořízení jednotlivých plánovaných bytů nad MŠ, jako
podkladu pro průzkum jejich budoucí prodejnosti.
• Starostovi obce vyvolat místní šetření stavebního úřadu Turnov v chatové oblasti MukařovProtivna za účelem prověření legálnosti staveb na obecních pozemcích.
• Jednat o obnově povrchů silnic III třídy ve směru M.S. – Frýdštejn a M.S. – Koberovy.
Z usnesení 8. zasedání ZO Malá Skála ze dne 27.9.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• aktuální rozpočtové změny dle návrhu pí účetní V.Bucharové,
• výzvu obce ohledně dodržování nočního klidu přednesené p. J. Hořákem,
• revokaci bodu 8 z usnesení ZO č.7 ze dne 30.8.2007 tj. neprodat ppč.257/12 díl b v k.ů Mukařov
o výměře 3 m2.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• návrh paušálního poplatku ze vstupného za Benátskou noc 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci místostarosty o aktualitách výstavby vodovodu a kanalizace,
• informaci starosty ohledně konané Benátské noci 2007, finanční vypořádání za BN 2007 firmou
Šimmi AG, a.s.,
• informaci starosty o plánovaných opravách hřbitovů na M. Skále a ve Sněhově.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• starostovi do příštího zasedání předložit zdůvodnění a event. návrh poplatku za komunální odpad
na rok 2008,
• starostovi zjistit finanční nabídky na rekonstrukci místní komunikace od OÚ ke Skalní vodě,
• starostovi informovat dopisem firmu Šimmi AG, a.s.o nedostatcích organizace BN 2007, které
vyhodnotilo na svém zasedání ZO /průjezdnost obce, zvláště pro záchranné složky a veřejnou
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dopravu, organizaci parkování, úklid na celém katastru obce, dodržování sjednaných časových
podmínek hudebních produkcí i o porušení podmínek sjednaných před konáním BN 2007,
• místostarostovi a starostovi zajistit novou vývěsní tabuli OÚ jako oficiální úřední desku dle
ustanovení správního řádu,
• starostovi nechat prořezat stromy podél silnice od Labe k hotelu Jizera,
• starostovi přes zimu nechat zadat zhotovení 4 nových vývěsních tabulí.
Sloupek starosty
Zdravím Vás spoluobčané ze stránek obecního Maloskalského zpravodaje. Čas neúprosně letí a
první rok nového volebního období současné uskupení na „radnici“ má již za sebou. Rekapitulaci
toho, co se podařilo více a co méně, si nechám na příští číslo Zpravodaje. Přesto mi dovolte zmínit
alespoň některé činy či akce, které snad stojí za komentář.
Nové osvětlení na hlavní silnici od mostu až k lávce. Považuji za velice vydařené dílo. Jak
funkčně, tak vzhledově. Určitě je pozitivní i oprava a nátěr zábradlí. A co dále? Asi se shodneme,
že by hlavní silnici prospěly nové povrchy na obou chodnících a třeba květinová výzdoba na
sloupech /vyvolala téměř bouřlivou debatu během schůze zastupitelstva/ a proč ne i vánoční
výzdoba? Definitivně se rozhodneme v příštím roce. Úspěšně pokračuje projektová a přípravná
činnost ohledně nového vodovodu Filka, Mukařov, dále odkanalizování Vranové II a Labe, včetně
odkanalizování Vranové I v úseku od sokolovny ke Koškovým. Je dokončena druhá etapa výstavby
nového vodovodu na Záborčí.
Možná jste zaregistrovali i další novinky, které v obci přibyly. Jsou téměř hotové nové Teplice,
již nám nedělá ostudu Panský hřbitůvek, nově se dá zaparkovat před mateřskou školkou, vzhledové
úpravy absolvují ještě oba naše hřbitovy, modernizovali jsme interiér mateřské školky, jezdíme přes
nové železniční přejezdy. Na Malé Skále se zabydlelo i odvážné lanové centrum a jistě neušlo vaší
pozornosti, že provoz a vzhled Žluté plovárny se dostal na vyšší úroveň. Jinak v obci výrazně kvete
spolková činnost. Klobouk dolů před výsledky sportovních organizací /např. volejbal, tenis, fotbal/
a před aktivitou „Hmoždířové nadace“, dobrovolných hasičů, rybářů i dalších.
Užívejte si barevného podzimu a přeji pevné zdraví.
J. Nejedlo, starosta obce
Soutěž o nejhezčí rostlinnou úpravu okolí domu
Zastupitelstvo obce se na svém březnovém zasedání rozhodlo přispět k lepšímu vzhledu obce a
podpořit všechny, kteří mají hezky upravenou zahrádku a okolí svého domu vyhlášením soutěže „O
nejhezčí rostlinnou – květinovou úpravu zahrádky, domů i jejich okolí“.
Dovoluji si seznámit čtenáře Maloskalského zpravodaje s výsledkem práce hodnotitelské
komise z řad zatupitelů obce v 1. ročníku soutěže. Vybrat ty nejupravenější objekty v obci není
jednoduchý úkol. Jistě může leckdo namítnout, že jsou zde i jiné, dle jeho názoru třeba i lépe
upravené zahradky, zahrady. To nezpochybňuji. Komise vycházela prostě z přihlášek k soutěži plus
z několika podnětů „hodnotitelů“ a dospěla k následujícímu výsledku:
1. místo Pavel Anděl, Labe 616
1500,-Kč
2. místo Jiří Bredler, Labe 191 /Vacardův mlýn/ 1000,-Kč
3. místo A. Bouček, Vranové I / 399
300,-Kč
L. Matura,
Vranové I / 108
300,-Kč
L. Masopust, Vranové I / 396
300,-Kč
Výše uvedení účastníci si mohou za částky získané v této soutěži nakoupit v prodejně Zahradnictví
– Ing. T. Dufek zboží dle vlastního výberu. Je třeba zmínit, že Ing. Dufek ceny do soutěže částečně
sponzoroval.
Hodnotitelé se rovněž shodli na několika objektech v obci, které Malé Skále určitě vzhledově
na kráse nepřidají. Jejich fotografie sice nebudou na vývěsce, ale vlastníci objektů budou písemně
vyzváni k úpravě zahrady, či okolí svého domu.
Zbývá pogratulovat a poděkovat nejen vítezům, ale všem zúčastněným za jejich celoroční
práci. Věříme, že v příštím ročníku této soutěže bude možné vybírat z většího počtu soutěžících, a
že soutěž splní svůj hlavní cíl a bude motivovat majitele domů a zahrad, aby v ještě větším počtu
přispěli k pěknému vzhledu naší obce.
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Za hodnotitelskou komisi Ing. Jiří Nejedlo
Třídění odpadů se velmi úspěšně rozeběhlo
Po letošním jarním rozšíření o směsné plasty a nápojové kartony třídíme v obci nyní 6 komodit.
S podporou EKOKOMu byla během léta některá sběrná místa rozšířena celkem o šest dalších
kontejnerů na tříděný odpad. Dosavadní výsledky třídění, jak za rok 2006, tak i za první tři čtvrtletí
letošního roku umožňují předpokládat, že poplatek za odpady by se v příštím roce vůbec nemusel
zvyšovat a mohl by zůstat stejný, a to i přes rostoucí ceny za svoz a likvidaci. V současné době
svozové firmě platíme v podstatě za objem popelnic a četnost jejich vývozu, ať jsou popelnice
poloprázdné nebo plné. Proč platit za něco, co nevyužíváme na 100%.
Zastupitelé, po analýze výsledků odpadového hospodářství, schválili pro rok 2008 snížení
poplatku na 380,-Kč za osobu na rok. Znamená to však minimálně udržet dosavadní úroveň
třídění a provést optimalizaci velikosti a četnosti vývozu nádob.
I přes velmi pozitivní trendy je potřeba v odpadovém hospodářství obce ještě leccos dořešit.
Například rozšíření sběrných míst do dalších lokalit, aby docházková vzdálenost k nim byla pro
občany únosná (cca do 250m), zajistit jejich vhodnější úpravu (zpevněný povrch, zastřešení).
Svozová firma zatím odmítá sběr polystyrenu (obaly od praček, lednic, televizorů apod.), protože
nemá zajištěný odběr k recyklaci. Velké plastové díly (jako plastový zahradní nábytek, dětské boby,
přepravky na ovoce, plastové autodíly apod.) většinou skončí ve velkoobjemovém kontejneru,
protože do žlutého pytle na směsné plasty se prostě nevejdou. OÚ zatím váhá se sběrem do
zvláštního kontejneru, protože má obavu, že obdobně jako u železného šrotu, sem někteří lidé
odhodí úplně všechno a žádoucího vytřídění se nedosáhne. ávod jak v současnosti nakládat s
odpady v naší obci najdete ve vloženém letáku. Děkujeme, že třídíte!
P. Š.
Zpráva o 10. ročníku ekologické brigády „Podzimní úklid
Českého Ráje“
„Jeden konkrétní čin je cennější než stovky diskuzí“
Yohei Sasakawa
Ve dnech 12. až 14. října 2007 proběhl 10. jubilejní ročník tradiční posezónní úklidové akce
„Podzimní úklid Českého Ráje“. Je to třídenní pracovní aktivita pořádaná volnočasovou agenturou
Outdoor Discovery.
Outdoor Discovery určitě není ochranářskou organizací. Proč tedy ekologickou brigádu
pořádáme? Návštěvníci Českého ráje, pro které zde už třináct let organizujeme sportovně-turistické
programy, přijíždějí kvůli nádherné krajině. Trápí nás proto, jak je tato romantická příroda doslova
poseta nepořádkem a černými skládkami.
Lhostejné nám nejsou ani evidentní škody, které na přírodě zanechává samotná turistika. Počet
lidí, kterým cestovní ruch v Českém ráji zajišťuje slušné živobytí rozhodně není malý. Naše brigáda
je sice zatím osamoceným „ostrůvkem pozitivní deviace“, doufáme ale, že se nám podaří
prosazovat trvale udržitelný přístup k turistickému využití Českého ráje.
V letošním ročníku jsme se rozhodli soustředit se na Maloskalsko a oblast severně od Turnova.
Hlavním tématem byly protierozní úpravy extrémně zatěžovaných turistických tras na Vranovském
hřebeni a v Besedických skalách, likvidace divokých skládek i úklid turistických tras
Maloskalsku. Poprvé jsme letos z lodí čistili řeku Jizeru a likvidovali invazní Borovici
vejmutovku na maloskalské Drábovně. Naopak tradičně jsme pracovali v PR Klokočské skály.
Brigády se zúčastnilo celkem 54 zaměstnanců, instruktorů, spolupracovníků i přátel agentury
Outdoor Discovery, kteří zde odpracovali přes 600 brigádnických hodin. Stravování účastníků a
náklady na organizaci akce hradila agentura Outdoor Discovery, ubytování účastníkům ve svém
penzionu poskytl bezplatně starosta obce Malá Skála pan ing. Jiří Nejedlo. Na brigádu nebyl
poskytnut jakýkoliv finanční příspěvek z veřejných či „evropských“ rozpočtů. Brigáda byla
uspořádána ve spolupráci se starosty obcí, s odborem životního prostředí města Turnova i Správou
CHKO. O výsledcích naší ekologicky zaměřené iniciativy byla zpracována podrobná zpráva.
ng. Roman Bém, jednatel společnosti s r.o. Outdoor Discovery
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Hrad Vranov-Pantheon v sezóně 2007
Kromě tradičních oprav a jarní údržby prošel hrad Vranov-Pantheon letos řadou dalších
proměn. Některé byly drobnější, jako oprava neustále vlhnoucích, opadajících omítek, natírání a
oprava okenic, mříží atd. Naopak velkých úprav se letos dočkal kruhový sál v prvním patře kaple a
jeho předsálí. Z truhlářských prací mohu jmenovat například instalaci vitrážových oken, spasování
vestavěných knihoven, které byly zároveň doplněny o zámkové mechanismy. Vyplnili jsme i
samotné police knihoven výtisky, zakoupenými z fondu vyřazené beletrie městských knihoven.
Nechali jsme vyrobit a namontovat mosazné repliky historických kování, klik a štítků. Nad pult do
spodní místnosti a okolo dveří do horního sálu byla připevněna decentní světla ozařující stropní
klenby. V kruhovém sále kaple a v jejím předsálí byly instalovány výstavní panely. První expozici
jsme vzhledem k letošnímu výročí Jaroslava Foglara věnovali právě jemu a jeho komiksům „Rychlé
šípy v kraji pískovcových skal“. Nezaměřili jsme se však pouze na interiér. Na „parkáně“ byli
opraveny a natřeny lavičky i stoly. Staré koše nahradily nové kovové na tříděný odpad. Byly
zpevněny protierozní stupně a zábradlí na přístupových cestách. V prostorách skalního hradu bylo
obroušeno a natřeno veškeré kovové zábradlí. Za zmínku rozhodně stojí i instalace nového hradního
informačního systému, který vznikl za grafického přispění Aleny Sosnové. Ke zlepšení orientace
návštěvníků v prostorách hradu slouží cca 50 různě velikých forexových desek, umístněných jak
v interiéru kaple, tak i na „parkáně“, či přímo na prohlídkovém okruhu zříceninou. Z nich se
návštěvníci dozvědí více o historii hradu. Další část tvoří turistické a cyklistické značky,
provázející návštěvníky na cestách mezi Malou Skálou a hradem.
Největší odměnou pro nás byli spokojení návštěvníci. Velmi oceňovali nejen opravu kaple, ale
např. i zpřístupnění horního patra, výstavu a rozšíření informací o hradě.
Veronika Nevrklová, Outdoor Discovery
100 let základní organizace včelařů
Základní organizace Českého svazu včelařů na Malé Skále má v současné době 32 členů, kteří
se starají o přibližně 200 včelstev. Svá včelstva mají umístěna v katastrech obcí Malé Skály,
Frýdštejna, Jenišovic a Líšném /pouze pravý břeh řeky Jizery/. Je to malý počet na tak velké území,
ale bývalo i jinak.
Následující řádky jsou z kroniky, tak jak do ní napsali postupně František Bukvic z Vranové I.,
Josef Novák z Labe, Josef Jirkovec z Líšného a ing. František Peňáz z Vranové I.
Kolébka zrodu včelařského spolku nebyla na Malé Skále, jak by se dalo předpokládat, ale
v rozhraní bývalých soudních okresů Turnova, Českého Dubu a Železného Brodu, v poměrně
vzdálené obci Žďárku u Hodkovic nad Mohelkou. V této oblasti, která na severu tvořila národnostní
hranici, bylo hodně uvědomělých včelařů, zanícených touhou po vlastním českém včelařském
spolku. Hlavním iniciátorem této ušlechtilé myšlenky byl př. Adolf Miler, hostinský ve Žďárku,
osvědčený dlouholetý včelař, zkušený rádce včelařů svého okolí a jeho pravá ruka př. Rudolf
Adam, učitel v Radostíně. Přípravnému výboru došlo 46 předběžných přihlášek a po zaslání
vzorových stanov z Ústředí včelařských spolků byl vypracován návrh vlastních stanov a po
následujícím schválení na Ústředí včelařských spolků byla na den 18. srpna 1907 svolána
ustavující schůze do hostince př. Milera ve Žďárku. Sešlo se 24 včelařů a mnoho nevčelařů, přijel i
př. Josef Egrt, jednatel Ústředí včelařských spolků v Praze. Schůzi předsedal nejstarší člen př. Josef
Juklíček z Husy. Prvním předsedou spolku byl zvolen př. Adolf Miler, místopředsedou př. Václav
Kalkus, rolník a starosta ve Třtí, jednatelem př. Rudolf Adam a pokladníkem př. Josef Richter ze
Zlaté Hvězdy. Dalšími členy výboru byli včelaři z Paceřic, z Vrchoviny, Sedlejovic, ze Zlaté
Hvězdy, z Jeníšovic, z Radostína, z Dehtár, z Frýdštejna a z Husy. V následujícím roce byl při
spolku založen přidružený odbor v Trávníčku, který byl následovně změněn na samostatný
včelařský spolek pro Český Dub a okolí. Rozdělením členstva a později i úmrtím původních
funkcionářů a místních řadových členů, se vedení spolku přeneslo ze Žďárku na Malou Skálu. Na
výroční schůzi spolku konané dne 6. ledna 1930, na návrh tehdejšího předsedy spolku př.
Ferdinanda Prokopa z Vranového, byl název spolku změněn na „Včelařský spolek pro Malou Skálu
a okolí“. Rozhodnutí valné schůze bylo jednomyslné. Nešlo tedy o zánik dosavadního spolku, šlo
jen o změnu jména. V novém výboru byl i př. Josef Pleštil z Vranového a př. Josef Mráz z Besedic.
V tomto roce měl spolek 45 členů. Postupně docházelo k různým organizačním změnám, k té
největší potom v roce 1953, kdy usnesením vlády ze dne 3. ledna bylo rozhodnuto o sloučení obcí
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Sněhov s osadami Bobov, Lab, Líšný II.díl, Malá Skála, Mukařov, Želeč, Vranové I.díl, Vranové II.
díl s osadami Křížky a Záborčí v jednu společnou obec nazvanou Malá Skála se začleněním do
okresu Turnov. Po této změně došlo i k novému organizačnímu uspořádání členství včelařů.
Včelaři z Líšného I.díl, Besedic, Louček, Michovky, Prosíčky, Vrátu a Zbiroh přechází do spolku
v Železném Brodě, včelaři z obce Líšný II. přecházejí ze svého zaniklého spolku do našeho spolku,
stejně jako včelaři z Vranového II., Křížek a Záborčí. Po této úpravě měl spolek 50 členů, místo
původních 23. Počet včelstev byl 264. K dalším změnám dochází v roce 1960, kdy došlo ke
změnám v hranicích okresů a krajů. Do našeho spolku přešli noví členové z Bezděčína, Frýdštejna,
Sestroňovic, Voděrad, Horek, Jílového, Roudného, Ondříkovic a Jenišovic. Počet včelařů stoupl na
75 a včelstev na 371. V té době byl předpis i na dodávky medu. Činil 1 kg na včelstvo a byl
překročen o 44 kg. Prvním předsedou takto utvořeného spolku byl zvolen v roce 1962 př. František
Bukvic. Včelaři z Jílového přešli v roce 1968 do základní organizace v Hodkovicích n.M. Toto byla
poslední organizační změna. V této době měl spolek 68 včelařů a 310 včelstev. Při porovnání se
současným stavem je vidět úbytek včelařů i včelstev, což platí i celostátně.
Ze spolkové kroniky vybírám některé zajímavosti:
1957 – Snůškové poměry dobré, průměrný výnos 16 kg na včelstvo, na výkup dodáno 287 kg medu.
1958 – Pro výskyt moru včelího plodu byl vydán zákaz přesunu včelstev, úlů, díla a nářadí.
1962 – Firma n.p. Dioptra zakoupila 19 osazených úlů z pozůstalosti př. Josefa Pleštila pro
zájmový včelařský kroužek. Průměrný výnos medu 1,4 kg, na výkup dodáno 149,9 kg medu místo
stanovených 581,4 kg.
1963 – Dioptra přemístila svá včelstva do Turnova. Na základní škole v Malé Skále byl ustaven
zájmový kroužek, jehož vedení se ujal př. Bukvic. Kroužek měl 9 členů a jeden úl osadil rojem
darovaným n.p. Dioptra.
1964 – Průměrný výnos na včelstvo 21,6 kg medu, dodáno 833 místo předepsaných 462 kg medu.
Včelařský zájmový kroužek medoval před ukončením školního roku a odebral 5,5 kg medu.
Členové kroužku dostali po 1/2 kg medu, mateřská škola 1 kg a děti školníka 1/2 kg medu.
1965 – Trvale nepříznivé počasí na jaře vytvořilo svízelnou situaci. Včelstva byla slabá, muselo se
nouzově krmit. Vše zachránilo pozdní ale nádherné počasí. Dodávka splněna na 71 %. Včelařský
kroužek při základní škole pracuje i nadále, zájem děvčat je větší než u chlapců.
1967 – Při výročí 60 let spolku uspořádána včelařská výstava.
1968 – Průměrný výnos 10 kg na včelstvo, místo 500 kg medu dodáno jen 460 kg medu. Koncem
roku bylo v organizaci 68 včelařů, kteří měli 310 včelstev.
1971 – Předsedou se stal př. Josef Novák z Labe, který se začal starat o včelařský kroužek, 6 žáků a
žákyň dochází týdně do jeho včelínu.
1972 – České včelařství slaví 100 let od svého založení.
1974 – Od roku 1952 dodali členové spolku celkem 7101,30 kg medu.
1976 – Rok abnormálně příznivý, na výkup dodáno 1620 kg medu.
1978 – př. Miloš Kujan z Líšného uspěl v soutěži Deset stupňů ke zlaté, vysílala čs. televize.
1979 – Koncem září začala medovicová snůška, většina včelařů měla již nakrmené včely a tuto
snůšku nevyužila.
1982 – Nejsmutnější rok našeho spolku. V únoru ještě ples k 75. výročí trvání spolku, ale po
výskytu roztoče Varroa destruktor muselo být na jaře zlikvidováno 396 včelstev.
1983 – 17. června začalo nové zavčelování naší organizace, koncem roku začalo pravidelné
ošetřování včelstev přípravkem proti roztoči Varroa. Toto ošetřování trvá dodnes, provádí se na
podzim třikrát, v případě výskytu více jak tří roztočů na včelstvo ve směsném vzorku měli (spad
mrtvých včel, vosku z odvíčkovaných zásob a roztočů) odebrané ze včelstev koncem ledna, potom i
jarní ošetření.Koncem roku registrováno 56 členů a 136 včelstev.
V následujících letech se počet včelstev zvyšoval, ale část včelařů po likvidaci v roce 1982 již
včelařit nezačala. Klesající trend pokračuje i nadále, průměrný věk se zvyšuje a včelaře mladší 40
let bychom na jedné ruce spočítali. Včelaření se stává stále nákladnější záležitostí. Rostou ceny
léčiv, cukru, úlů a veškerého zařízení včetně nářadí rychleji než cena medu. Proto je základní
organizace za každou pomoc od státu a od obecních úřadů na Malé Skále a na Frýdštejně vděčná.
Snad poslední roky, kdy snůškové podmínky byly vynikající, pomohou klesající trend počtu včelařů
zastavit. Vzhledem k malému počtu našich členů nechystáme žádné velkolepé oslavování stoletého
jubilea, které na letošní rok připadne. Vše odbudeme jen odbornou přednáškou a prolistováním naší
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kroniky s našimi členy a případnými hosty. Toto vše po skončení dovolených a po nakrmení
včelstev koncem měsíce září.
V Malé Skále dne 18.srpna 2007, Ing. František Peňáz, jednatel základní organizace

Z historie naší obce
Od pošty k Boučkovu statku
Dnes se vydáme od pošty úzkou cestou nad řekou kolem roubených chalup, kde žili většinou
malí rolníci, drobní hospodáři, kteří si přivydělávali muzicírováním, navlékáním korálků, byli to
koláři, ševci a mezi nimi také písmáci. Boučkovi z čp. 16 bývali zvoníky ve vranovské kapličce,
Plátkovi mívali obchod uhlím, pole a také pár koní. U Pleštilů bývala hospoda s výčepem, kuchyní
a kdysi i obchodem smíšeným zbožím. Nad chlévem byl v patře velký taneční sál.
Naproti stála Boučkova chalupa, pozdější statek čp. 12 a další chalupa čp. 11. V roce 1812
objekt modernizovali, přistavěli zděný chlév a v této podobě se zachoval dodnes. Statek býval
největší a nejvýstavnější v celé vsi. Boučkovi bývali dobří hospodáři a formani.
Tento roubený statek bez pavlače se stal národopisnou památkou stavitelství Horního Pojizeří.
Po rozsáhlé rekonstrukci tu dnes sídlí Maloskalská galerie se svými výstavními prostorami,
s historickou expozicí o minulosti obce a v přízemí je umístěna stylová hospoda.
Ještě než přejdeme po mostě na pravý břeh Jizery, zjistíme, že nikde jsme nenarazili na
nějakou náves – prostě nic. Malá Skála s osadami Vranové I. a II., Labe a Malá Skála je obcí zcela
atypickou, nikdy neměla kostel, faru ani rychtu a nemá ani památník obětem I. světové války.
Nedivte se – po roce 1918 tu žádná obec Vranové nebo Malá Skála neexistovala, jednotlivé
části obce spadaly pod farní správy v Jeníšovicích, Loučkách a ve Bzí. Obec jako správní celek
v dnešní podobě vznikla až v roce 1953. Jména místních padlých a nezvěstných v první světové
válce jsou proto umístěna na pomníku padlých v Loučkách a před hřbitovem ve Sněhově. Najdeme
je také na boční straně kapličky bývalé obce Borek v Ondřejkovicích, pár kroků od bývalé hospody,
kde má dnes pohostinství maloskalský rodák Ivo Sameš.
Naše příští procházka povede od mostu kolem elektrárny a bývalého mlýna k Nejedlově
hospodě na Labi.
J. Votavová, za přispění Z. Plátkové
Silnice v naší obci
Pěšinky, pěšiny, cesty lesní a polní, silničky i silnice. Denně po nich šlapeme, jezdíme, chodíme.
Denně je potřebujeme k cestě do práce, do školy, za nákupy nebo jen tak na návštěvu za sousedy.
Ne vždy zde byly v takovém rozsahu jako dnes.
První silnici postavil v naší obci baron svobodný pán Felix Oppenheimer, majitel panství Malá
Skála a to v roce 1871. Silnice vedla od starého dřevěného mostu směrem ku starému nádraží a ke
skladišti zboží v délce 160 m, 6 m široká. Náklad na tuto silnici byl 17.000 zlatých.
Druhá silnice postavena směrem od nynějšího hotelu Skála k novému nádraží v roce 1908
v délce 180 m, 6 m šíře nákladem 18.300 K. Stavbu provedla firma provozující dráhu a l/3 přispěly
okolní podniky a zemský okres.
Třetí silnice postavena od hostince „U Mullerů“ směrem k návsi okolo domu pana Hajného č.
14 (dům zbořen, zůstala jen stodola) ku dráze a dále k domu pana Linky v r. 1908 a dále směrem
na Rakousy v roce 1911 až po hranice okresu Železný Brod. Stavbu silnice v délce 2123 m, o šíři 6
m za 29.640 K provedl stavitel Líbal ze Mšena u Mělníka. Stavba byla značně ztížena sesouvající se
půdou na svahu před Zbirohy a musela býti několikrát v těch místech opravována, než mohl býti její
provoz zahájen.
Čtvrtá silnice postavena z návsi směrem přes železniční trať k Vrátu a Koberovům v letech
1919 – 1922 v délce 3512 m 5 m široká se stoupáním 8% nákladem 351.385 K. Stavba provedena
na náklad okresu s přispěním 20% nákladů zúčastněnými obcemi. Stavěl ji stavitel Opočenský
z Loužnice.
Pátá silnice provedena obcí Vranovskou jako odbočka z Vrátské silnice ku hřbitovu ve
Vranovém v roce (letopočet chybí)
„Autostráda“ po pravém břehu Jizery postavena a do provozu uvedena 28.června 1936.
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Provedla fa „Posista“. Slavnosti se zúčastnil tehdejší ministr veřejných prací Dostálek.
Spojka silnice z Vrátské silnice do Zákoutí provedena nákladem obce Vranové v roce (údaj
chybí).
V létech 1940 – 1941 provedena okresem spojka silnice ze silnice od Koberov do silnice
Vrátské na Libentinách.
V roce 1933 Okres upravil silnici obcí k Vrátu a k Turnovu asfaltem.
V roce 1942 na podzim byla vyštětována obcí cesta, vedoucí vedle restaurace pana Bílka
směrem k hotelu Malá Skála. Tím byla odstraněna blátivá cesta, pro chodce tak důležitá a uvedena
do pořádku.
V roce 1946 byla vydlážděna část prostranství před sokolovnou nákladem Sokola. Dodlážděna
v roce 1947 další část silnice od trati až po novou silnici nákladem obce a okresu. Tímto se
podstatně zvelebila tato část obce.
V roce 1947 byla postavena nová silnice za sokolovnou k místu, kde bude stát příští nová škola.
Silnice byla zbudována nákladem obce a stála 60.000 Kčs.
Pracovali na ni též dobrovolně místní občané.
V listopadu 1949 byla válcovaná silnice od Zákoutí až k sokolovně. Při úpravách povrchu
silnice se brigádnické výpomoci zúčastnila řada místních občanů.
Z novějších silnic se stavěla např. v roce 1960 silnice od základní školy k podjezdu pod
železniční tratí.
A jak vypadá současná situace? Obec má ve své správě celkem 20,7 km místních komunikací.
Od zmiňovaných pěšin až po asfaltové silnice. Jejich stav podrobně zmapoval p. Petr Pavlát a
připravil materiál pro jednání zastupitelstva o rekonstrukcích a opravách povrchů. Naprostá většina
místních komunikací je ve vyhovujícím stavu. Ve všech částech obce najdeme však i výjimky. Za
všechny jmenujme alespoň cestu od Obecního úřadu k pramenu, cestu od Jíšů do Podvranska a
cestu v Mukařově do Končin. Vzhledem k výši investice do nového povrchu (1 milion korun na 1
kilometr již dávno nestačí) je nutné nejprve položit veškeré inženýrské sítě, což spolu přináší další
investice. I přes to, že pro malé obce jsou opravy místních komunikací jednou z největších položek
rozpočtu, počítají zastupitelé obce s úpravou povrchů výše zmíněných komunikací.
Z obecní kroniky vybrala Z. Plátková
Indie – 3. část
“Main Bazar“ je část hlavního města. Indie - koncentrovaná na několika kilometrech
čtverečních. Zde nalezneme pestrou paletu věcí, činností, událostí, obchodů, lidí a typického
místního stylu ve vysoké koncentraci. Všechny možné obchůdky, pouliční prodejce čehokoliv, malé
kluky zkrášlující „henou“ jak místní ženy tak cizinky. Spoustu dobrot, kterým asi odolá málokdo,
velké množství ovoce, zeleniny, ořechů a dalších produktů. Cukrovinky skutečně přímo vábící
k ochutnání. Také tady nalezneme mnoho věcí z Evropy a zbytku světa. Dnes již stačí přiletět
pouze s kreditní kartou. Koupit se tu dá absolutně vše, co místní obyvatel i cestovatel potřebuje.
Určitě je také správné říci, že Indie je země již hodně zasažená světovou globalizací. Je to také 3.
země na světě dávající nejvíce peněz na vědu, výzkum a školství. Školní docházka je tady povinná.
Indie s Čínou dokonce v současnosti udávají směr v mnoha matematických oborech. Má také jednu
z největších armád na naší planetě a nejspíš i velice dobře vyzbrojenou. K tomu ji vedou zejména
dva důvody. Pákistán-země, která není zrovna spolehlivá a bezpečná pro svoje sousedy. Druhý je
Čína - stát který je velkým obchodní a průmyslový rivalem, ale také trochu nevyzpytatelnou
světovou velmocí. Výdaje na zbrojení a udržování tak početné armády berou Indii příliš mnoho
peněz z rozpočtu. Tyto prostředky by potřebovala využít na daleko potřebnější a závažnější
problémy své země.
Batohy byly uschovány v jednom malém bistru. Již se volně pohybuji mezi lidmi, prodejci,
pomalu se loudajícími posvátnými krávami a dopravními prostředky lehčího ražení. Nejdřív rychle
nakoupit drobnosti pro další pobyt a cestu. Pak už jen vnímat slunnou, rušnou asijskou atmosféru.
Lidé jsou otevření, usměvaví, přátelští a „bělochů“ si váží. Obchodníci se vždy, tu více tu méně, při
objevení cizince aktivují. Ochutnávám první dobroty a musím říci jediné, skvělá chuť a kombinace.
Teď si jen zvyknout na nezbytnou pálivost. Ale místní „Chapati – placky, Choumen – rýžové nudle
s něčím, Masala Dosa – placka plněná masem a zeleninou namáčená do pálivých omáček. Indové –
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hinduisté jí pouze pravou rukou. Je to jedno z mnoha dalších pravidel v hinduismu. Pravá ruka je
čistá a levá slouží např. na toaletě. Je to jednoduché a praktické řešení. S vodou a úrovní hygieny je
to občas trochu složitější. Samozřejmě jsem komplexně očkován, ale přesto je vhodné si nastavit
soukromá hygienické pravidla. Jedno z nich, je že se bude pít pouze balená voda. Také ochutnávám
místní pražené buráky a různé druhy mandarinek. Tyto dvě potraviny nás budou provázet celou
poutí po Indii. Je čas se pomalu vrátit do bistra pro naše velké a těžké batohy. Blíží se doba odjezdu
našeho nočního rychlíku do centra hinduismu – Varanasí.
Pavel Fábel
Autor článku je cvičitelem jógy v TJ Sokol Malá Skála.

Ze sportu v naší obci
Víceúčelová sportovní hala
Již v průběhu měsíce září začalo období, kdy se ze strany místních spolků, sponzoři a další
soukromé osoby hodiny v zimní provozu sportovní haly. Hala je denně k dispozici základní škole
do 15.00 hodin, kdy se dle předepsaných osnov odcvičí celkem 26 hodin. Pak je obsazena pro
zmíněné spolky a ostatní zájemce. V říjnu prochází jakýmsi přechodným obdobím, kdy ještě hala
není plně využita. Od listopadu se počítá s plným provozem. Podle již nasmlouvaných hodin
můžeme konstatovat, že v týdnu máme zatím ještě 16 volných hodin, z toho polovina připadá na
sobotu a neděli. Po zkušenostech z počátku letošního roku věříme, že se podaří obsadit z velké
části i tyto hodiny. Aktuální stav obsazenosti haly bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu od
listopadu. V současnosti se jedná o stanovení nové ceny za hodinu, a to od měsíce listopadu.
Současná „zaváděcí“ cena 200,-Kč by se měla změnit na 250,-Kč za hodinu.
Ani o prázdninových měsících provoz v hale neustal. Hala byla během měsíce července a srpna
komerčně využita po 57 hodin. Školní hřiště bylo využito spíše maloskalskými sportovci, ale i tak
se „prodalo“ 28 hodin. Za deset měsíců provozu je již možné konstatovat, že po stránce sportovní je
hala obrovským přínosem jak pro školu, tak i pro celou obec a po stránce ekonomické, při dobrém
marketingu, nebude rozhodně zátěží pro školu ani pro obecní rozpočet.

/11/

Maloskalský atletický pohár
5. října uspořádala základní škola již 17. ročník atletického víceboje pro žáky 6. až 9. tříd,
kterého se pravidelně zúčastňují sousední vesnické školy Jeníšovice, Pěnčín a 2. Základní škola
Železný Brod. Za pošmourného počasí se závodilo v běhu na 50 m, skoku do dálky, v hodu míčkem
a běhu na 800m resp. 1 500 m . V zájmu bezpečnosti dětí se po vzájemné dohodě vedoucích
družstev upustilo od štafet 4 x 150m. Celkovým vítězem závodů se stala ZŠ Malá Skála s
minimálním náskokem 31 bodů před ZŠ Jeníšovice. Na třetím místě se umístila s odstupem jednoho
tisíce bodů ZŠ Železný Brod a čtvrté místo se ztrátou dvou tisíc bodů obsadila ZŠ Pěnčín. O naše
těsné vítězství se zasloužili hlavně chlapci, kteří si vytvořili v mnoha disciplínách osobní rekordy,
ale pochvala za bojovnost patří i dívkám. Naše družstvo tvořili T. Rezler, P. Šípoš, A. Klápšťová,
A. Urbanová, V. Nejedlo, M. Havrda, A. Ouředníková, K. Roglová, M. Střihavka, J. Šilhán, D.
Volková, T. Dufková, M. Koršak, M. Doležal, M. Tunková, B. Randáková.
B.F.
Dětské hasičské odpoledne
Sbor dobrovolných hasičů v Mukařově pořádal při příležitosti čtyřicetiletého slavnostního
otevření místního koupaliště,další,již klasické Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou
činnost. Akce proběhla v sobotu 7. července a zúčastnilo se jí 47 dětí.
Jako každým rokem v úvodu proběhl zásah jednotky, ale tentokrát byli do dění zapojeni
rodiče i děti. Ve stanu, který začal hořet, byly simulovaně připraveny ceny a odměny pro soutěžící.
Takže nezbývalo nic jiného než s pomocí džberových stříkaček požár co nejdříve uhasit.
Připraveno bylo celkem 10 disciplín, z nichž každá byla zvlášť bodovaná a samozřejmě na
závěr nesměla chybět soutěž družstev v požárním útoku.
Medailisté jednotlivých kategorií:
- do 3 let:
1/ Bětuška PĚNKAVOVÁ (ostatní děti shodně na 2. místě)
- do 6 let:
1/ Vojtík VELE 2/ Kubík ŠINDELÁŘ 3/ David FARKAŠ
- do 10let,dívky: 1/ Eliška OUŘEDNÍKOVÁ 2/ Maruška LANGEROVÁ 3/ Míša
ŠÄFROVÁ
-do 10let,chlapci:1/ Míša GROSSGOTT 2/ Vilda KINSKÝ 3/ Patrik SCHEITLER
-do 15let,dívky: 1/ Barča RANDÁKOVÁ 2/ Jana ŠÄFROVÁ 3/ Anežka
OUŘEDNÍKOVÁ
-do 15let,chlapci:1/ Filip SOBOLIČ ,který se stal zároveň absolutním vítězem.
Nejlepší v požárním útoku:
-do 6 let:
K.a L.Šindelářovi, A.Dobešová
-do 10 let:
M.a P.Scheitlerovi, P.Kozák
-do 15let:
A.Ouředníková, A.Švehlová, L.Martinková
nejrychlejšího času dosáhli chlapci v kategorii do 10 let a to: 28,49 sek.
Tímto chceme poděkovat všem za spolupráci na přípravách a průběhu Dětského dne,
zástupcům dalších složek v Mukařově, kteří se přímo podíleli na dění. Obecnímu úřadu v Malé
Skále, všem sponzorům a přispěvovatelům, díky kterým si všechny děti odnesly drobné ceny a
měly zdarma občerstvení. Zvláštní poděkování si zaslouží velitel jednotky R. Hajný a Z. Pivrnec
ml., kteří celý letošní průběh vymysleli a uskutečnili.
Za SDH Mukařov Tomáš Pivrnec
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Poslední květnovou sobotu se na Sokolském poli vystřídalo víc jak 150 hostů, nešlo však o
sport, ale o vepřové hody. Více jak 160 kilové prasátko zaměstnalo po 2 dny 6 členů. Odměnou
byla nejen dobrá účast, ale i pochvala strávníků. Na nově zrekonstruovaném venkovním parketu
pak proběhla taneční zábava.
25. června se tradičně utkali v odbíjené sokolové ze Sněhova, Mukařova a hasiči z Dalešic. O
celkové prvenství se družstva utkají v září v Dalešicích.
Na IX. ročník Mukařovského víceboje přišlo zápolit 51 startujících ve třech věkových
kategoriích rozdělených na slabší a silnější pohlaví. U mužů padly i nové rekordy. Ve střelbě ze
vzduchovkou na pět ran bylo dosaženo 49 bodů, ve skoku do výšky 163 cm a v potápění 2 min. 41
s.
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Umístění :
1.
2.
3.

mladší žáci
Zlata Adamková
Estér Mynářová
Adéla Hanušová

starší žáci
dospělí
Barbora Jíšová
Iveta Hanušová
Simona Matoušová
Alena Kinská
Veronika Horáčková Vendula Stránská

1.
2.
3.

Martin Novotný
Marek Doležal
David Kloz
Josef Hanuš
Matěj Adámek
Michal Vlk
Zdeněk Tobiáš
Ondřej Tobiáš
Ondřej Mastník
Vilém Kinský
Jako novinku jsme vyhlásili místo klasické schůze sokolský raut. Účast byla 45 lidí a skoro každý
přinesl za 100,- Kč něco z domácích pochoutek od pečené kukuřice až po tatarský biftek. Vedle
hudby a tance byla hlavním námětem historie a příběhy Mukařovské. Akce byla poprvé, ale
zřejmě nebyla naposled.
Do konce roku, vedle běžného programu, zbývá dokončení WC a obložení kiosku na
Sokolském poli a převzetí bývalé školy v Mukařově do správy TcJ. Za zmínku stojí 100. výročí
od založení hřbitova, 50. výročí od vzniku MNV (do 1980) a 40 let od vybudování místního
koupaliště.
Za TcJ Sokol Mukařov V.Š.
TJ Sokol Malá Skála - úspěchy volejbalových nadějí
V červnu dokončilo všech pět závodních družstev dospělých své soutěže. Ženy A v okresním
přeboru 1. třídy i ženy B v okresním přeboru 2. třídy obsadily poslední místa. Přesto výkony zvláště
dívek, pokud vydrží hrát ve stejném složení, jsou příslibem do budoucna.
Muži C hráli okresní soutěž 2. třídy teprve prvním rokem a jejich celkové 6. místo je
úspěchem. B družstvo vybojovalo 4. místo stejně jako A družstvo mužů v krajském přeboru 2.
třídy. V A družstvu jsme využili možnosti tzv. farmářské smlouvy a zařadili jsme mladé hráče z
jiných oddílů. Z TJ Turnov T. Kubíčka a ze Semil O. Brychcího, kteří tak získávali ostruhy v
soutěži dospělých. Tím se nám podařilo stabilizovat hráčský kádr k odehrání celé soutěže a zároveň
jsme také omladili družstvo.
Obě tenisové školy byly úspěšné
O prázdninách tenisový oddíl stále drží tradici a i letos uspořádal dvě tenisové školy pro
mládež a dvě pro dospělé. Opět se tenisté setkali s velkým zájmem veřejnosti. První tenisovou školu
absolvovalo přes čtyřicet dětí a dvanáct dospělých . Druhou přes padesát dětí a 19 dospělých.
Atmosféru intenzivního tenisového trénování uzavřel tenisový turnaj veteránů ve čtyřhře, který se
uskutečnil 4. srpna. Na tento turnaj byl oficiálně pozván při loňské návštěvě Libereckého kraje pan
prezident Václav Klaus. Den před konáním turnaje se však z důvodu pracovní zaneprázdněnosti
omluvil. Přesto se turnaj vydařil a z celkem 15 dvojic zvítězili J. Tomáš s J. Trskem z Jablonce,
kteří ve finále porazili maloskalský pár P. Drobník, J. Houfek.
B.F.
Gratulujeme jubilantům
Ve II. a III. čtvrtletí roku 2007 se dožili významného životního
naši spoluobčané:
Hübnerová Danuše Sněhov
70 let
Macková Helena
Baudys Jaroslav
Sněhov
70 let
Šikola OLdřich
Votrubcová Jana
Malá Skála 75 let
Vrbasová Věra
Petrů Hana
Malá Skála 75 let
Kloučková Vlasta
Láska Zdeněk
Malá Skála 75 let
Drobník Jindřich
Nejedlová Květa
Malá Skála 75 let
Bukvicová Marie
Šimková Věra
Malá Skála 75 let
Zítko Zdeněk
Bursa Ladislav
Malá Skála 75 let
Janíková Marie
Bartoníčková Hana Želeč
80 let
Prokopová Jarmila
Noska Luděk
Sněhov
80 let
Förstrová Votěška

jubilea (od 70, 75, 80 let a výše)
Mukařov
Sněhov
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála

81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
84 let
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Tunka Josef
Zítková Marie
Čapková Hana
Beneš Rudolf

Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála

80 let
80 let
81 let
81 let

Votavová Jarmila
Ottová Julie
Návesníková Božena
Kotrbová Květuše

Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Mukařov

84 let
85 let
86 let
87 let

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ Malá Skála
A co se pro vás připravuje?
9. listopadu - Školní akademie - akademie ZŠ v Malé Skále k 50. výročí otevření školy
16:00 a 18:00 maloskalská sokolovna. Dětská taneční, hudební a dramatická
vystoupení, průřez 50-ti lety činnosti školy v obci.
10. listopadu - Posvícenská zábava – tradiční zábava, hraje skupina RELAX
20:00 oba sály sokolovny, posvícenské občerstvení, pořádá TJ Sokol
17. listopadu - Výstup na Sokol – při příležitosti státního svátku ČR pořádá TJ Sokol
13:30 od sokolovny, na vrcholu (562 m.n.m.) malé občerstvení
24. listopadu - Volejbalový turnaj smíšených družstev neregistrovaných
09:00 sportovní hala ZŠ, pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol
25. listopadu - Sběr tříděného odpadu – žluté pytle (směsné plasty) a oranžové pytle (nápojové
kartony) můžete odložit na sběrných místech tříděného odpadu.
Svoz bude proveden zaměstnanci OÚ v pondělí 26.11.2007.
29. listopadu - Zasedání zastupitelstva obce
17:00 zasedací síň obecního úřadu, body dle programu jednání.
1. prosince - Mikulášská zábava – hraje skupina
20:00 oba sály sokolovny, občerstvení, pořádá SDH Malá Skála
6. prosince - „Adventní besídka“ - předvánoční vystoupení žáků ZŠ pro seniory
15:30 hotel Jizera, pořádá SPOZ ve spolupráci se ZŠ Malá Skála
20. prosince - Zasedání zastupitelstva obce
17:00 zasedací síň obecního úřadu, body dle programu jednání.
29. prosince - Volejbalový turnaj smíšených dvojic – oddílový turnaj
09:00 sportovní hala ZŠ, pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol
6. ledna

- Sběr tříděného odpadu – žluté pytle (směsné plasty) a oranžové pytle (nápojové
kartony) můžete odložit na sběrných místech tříděného odpadu.
Svoz bude proveden zaměstnanci OÚ v pondělí 7.1.2008.

26. ledna

- „Sokolský ples“- hraje skupina Veselí pozůstalí
20:00 oba sály sokolovny, občerstvení, tradiční ples pořádá TJ Sokol

každý pátek - Filmový klub ANDROVNA - pravidelná filmová představení,
a sobotu
autorská promítání za účasti např. režiséra, herců, producentů;
s besedou doplněnou o záběry, které se nedostaly do filmu apod.
program: na vývěskách nebo na webových stránkách www.androvna.cz
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Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 25.10.2007. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu nebo předat na disketě, flash-disku (pokud
je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil Pavel Šípoš. Termín uzávěrky příštího vydání
předpokládáme 30.1.2008.
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